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Extramuraliseren heeft grote gevolgen voor de exploitatie

WAT TE DOEN MET HET RESTAURANT?
Door de hervormingen van het zorgstelsel worden woonzorgcentra op
dit moment in toenemende mate geconfronteerd met leegstand. Veel
zorgaanbieders overwegen de leegstaande appartementen te gaan
verhuren aan cliënten met alleen een extramurale zorgindicatie
(thuiszorgindicatie). De overgang naar een extramuraal concept heeft
grote gevolgen voor de exploitatie van het restaurant en vormt daarmee
hét hoofdpijndossier van menig facilitair manager.

Veel voorkomende inkomenssituaties
Het rapport ‘Het huishoudboekje van
de senior’ d.d. oktober 2014 laat
zien dat er sprake is van twee veel
voorkomende inkomenssituaties: de
senior met a. uitsluitend AOW, en b.
AOW, met een eigen vermogen tot
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* “ Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit
exploitatie zorg en dienstverlening vaak over het
hoofd gezien”, Bureau Ouderenzorg, juni 2014.
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te maken van arrangementen. Deze ar-

1. Samenvoegen van activiteiten

rangementen moeten een bijdrage leve-

Functie van receptie, winkel en restau-

vermeld, maar bieden de gast ook veel

rant samenvoegen. Wanneer dit fysiek

voordelen. Denk aan maaltijden, onbe-
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mogelijk is, betekent dit een efficiency-

perkt koffie/thee, gebruikmaken van
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slag in inzet van uren.

activiteiten en optioneel bijvoorbeeld
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2. Versoberen van dienstverlening

een bepaalde tijd schoonmaakinzet.

Ouderenzorg

ren aan de vaste kosten, zoals eerder

Stoppen en/of verlagen van de dienst-

8. Lidmaatschap

verlening vanuit het restaurant. Denk

De wijkbewoner kan worden verleid met

hierbij aan vergaderservice, drankenron-

een lidmaatschap van de locatie. Afhan-
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kelijk van de situatie/businesscase wordt
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